
  

 

 

 

ريزي اداره امور ورزش بر اساس گفتمان امام  راهبردي برنامهلگوي ا پژوهشی: مقاله

رهبري، قانون اساسی، تجارب جمهوري اسالمی و تجارب موفق بشريو   
2، عباس فالح1غالمرضا شعباني بهار  

 03/30/89پذيرش مقاله:                                                                       03/30/89دريافت مقاله: 

 چكيده
فیراه  ریردا امنانیار ورزشیي و معی ی ي،       المللیي، ملي و بیین های ورزشي در میادین موفقیت در ورزش و حوزه

 ی ورزش، رویوسیییییل اسییییالمي بیییی   -ریییییصی ا ییییولي و مییییروا، اییییروی  فره یییی  ایرانییییي   برنامیییی 

اهراف وزارر  ارین مه از  پررن  آا در اأمین و حفظ سالم ي انساا و... نقش ب ورزش با اوج    آوردا عموم مردم ب 
 و ورزش امیور  ی اداره موجود وضع بین ها و نهادهای مرابط با ورزش ر ور است.سازماا ورزش و جواناا و همچ ین

 راهبیردی  الگیویي  یدسی یابي و اراهی    احقیی   ایین  هیرف  رو ازایین . دارد وجود زیادی نسب اً ی فا ل  آا مطلوب وضع
ای اوسیع   -نوع پیووهش ریاربردی  اجارب موف  ب ری است.  از گیریبهره اساسي، قانوا و فقی  والیت رالم از برگرف  

 رواییي  روش و همبسی گي  و نظریی   maxqda افیصار  نیرم هیا از  و برای احلیی  داده  شره انجامبوده ر  ب  روش ارریبي 
جامع  آماری شام : امامي بیانار و فرمای یار امیامین انقیالب اسیالمي،      .است شره اس فاده (CVRو  CVI) مح وایي

نفر مصاحب  عمی  بی  عمی  آمیر ایا بی        54باشر و با اعراد ی ورزشي ميقانوا اساسي و اجارب مریراا و اساایر نخب 
 واالی جایگیاه  و جیوانمردی  روحیاني،  و جسماني سالمت از: اوسع  انر عبارراشباع نظری رسیری . اه  ن ای  حا ل  

 بیانواا،  ورزش بی   اوجی   اق یار،  ی رلیی   بیرای  ورزشي امنانار ی سران  افصایش ورزش، در نوآوری و اب نار مع ویت،
فیراه    غیردول یي،  بخیش  حضیور  افیرایش  اخالقي، موازین ورزش و اروی  مریری ي امور در ساالریشایس   ی اوسع 

ن یای  برگرف ی  از پیووهش بیا اهیراف و       باشر.ورزش نیروهای مسلح ميرردا شرایط ورزش همگاني و اوج  ویوه ب  
های وزارر ورزش و جواناا همسو بوده و ضروری است برای موفقیت و سربل ری ورزش ر ورماا نییاز اسیت   برنام 

 ب  این موارد پرداخ   شود.

قانوا اساسي ،فقی  والیت ،اداره امور ورزش ،اجربیار ضم ي ،الگوی راهبردی واژگان کليدي:

                                                           
1

 عالم  طباطباهيریصی ورزشي دان گاه  برنام اس اد مریریت  

2
 Abbas Fallah348@yahoo.comنویس ره مسئول( ) يملدان جوی در ری علوم دفاعي راهبردی دان گاه عالي دفاع  

 استراتژیکفصلنامه مطالعات دفاعی 

 9911تابستان  08سال هجدهم، شماره 

 983-920، از صفحه دهمچهارمقاله 
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 مقدمه

ا ها یني از ارراا ا لي ا ررسی ي فیردی و اج میاعي محسیوب     در جوامع پی رف  ، ورزش ن 

راررردهای م  یوع و اررگیرار آا بیر ابعیاد اج میاعي، فره گیي، اق صیادی،         ی ب  دلگردد بلن ؛ مي

-ع واا یني از ا لي و ب  قرارگرف  ها نیص دولت مورداوج ر شر سیاسي، بهراشت، سالمت و...، ب 

بی   گردد. اروی  فره   ورزش در بعیر اج میاعي آا   ی پایرار محسوب ميارین ابصارها در اوسع 

 های اج میاعي و اقوییت احسیاس مسیئولیت فیردی، اج میاعي       اراباط بین افراد، یادگیری یشافصا

ب اج میاعي را  و اعاوا م جر شره و با افصایش شادابي و ن اط جسماني و رواني، رف ارهای مطلیو 

 (.99: 9838نمایر )عصیصآبادی فراهاني،  ایجاد مي

 مورداوج  مساه ضرورر حفظ سالمت جسماني، امروزه یني از  اهمیت ورزش و پرداخ ن ب 

ع واا هاست. بعر از شنوفایي انقالب اسالمي، ورزش دیگر ا ها ب های حار  بر آاجوامع و دولت

 ع ییواا ینییي از بایسییت بیی بلنیی  مییي ؛رح نیسییتعامیی  پییرورش قییوای جسییماني افییراد مطیی  

 آفرین باشر های مه  در اراقای مساه  مع وی و فره   اسالمي در فضای ورزش ر ور نقشمؤلف 

ر جسیماني  طوری ر  با ورزش قوّ هماا"فرمای ر: مي ()رحمت ا... علیی  اا جایي ر  حضرر امام خمی ي

طیوری ری  روشیش     اارا ه  اهی  و اقویت ر یر. همی ااا ر یر، قوای روحانيخودااا را اقویت مي

 .(835 :9831، ) یحیف  نیور  "باشیر ر یر جسم اا قوی باشر، روشش ر یر ر  روح اا ه  قوی مي

ی رار ن یرا در حیر و شیأا     م صل  ورزشي را ب  یها در ح   یتموفقعرم  (يالعال مرظل )یا خام   امام

از  يبی  بعضی  هیا  ورزشی  و نسیبت     برخی  از مییراا  وق ی  در  "فرمای ر:  ملّت ایراا دانس   و مي

شیوم و   ر  ر م أسّی  می    عرض  نم  يگف   قاب بی   ر  ورزشناراا ما حرف  ها  ورزش  م  رش  

ورزش  او ی   ینب  مسئولمن  .ن ره استت ایراا رار در حرّ نیاز و در شأا ملّ ی جاار    حس م 

  م طی  و فره ی  میا مع یا     ازنظر  م اسب را ر  ر   ر  چ رین رش   ورزش او ی  م  بازه رردم 

مراسی   ، 9831، (يالعیال  مرظلی  )ای امام خام ی  )"گرار  ر یر. و مضموا دارد برگصی یر و رو  آا سرمای 

 .(ر ور ورزش  جانبازاا و معلوالاي اف  احی  مانور فره گ

 «ی ِرٌ و أحَیبٌّّ مِینَ المُیؤمِنِ الضَّیع     القَوِیُّ خَی ی  اَلمُؤمِنُ» فرمای ر: مي سیلّ (  آل  و وعلی   اهلل ي ل)پیامبر اررم   

 ایر  يداشی    دوسیت و  مؤم ي ر  قوی و نیروم ر باشر، در نظر من از مؤم ي ر  ضعی  باشیر، به یر  

 (.91ج : 18، ص 9از س ن ال بي ب  نق ؛ 1ی  95ص : 9833)امامي  است

                                                           
1. senanon nabi 
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راهبردی برنام  ریصی اداره امور ورزش بر اساس گف ماا امام و رهبری، قانوا الگوی 

 اساسي، اجارب جمهوری اسالمي و اجارب موف  ب ری

 قالیب  در دان یگاهي، گردهمیایي   بخیش  در وییوه بی   ورزش مریریت نخبگاا ایراا ر ور در

 نقش ایفای برای عاملي ورزشي هایرش   اعالي و احول راه، را رسمي مس ق  نهادهای و هاانجمن

 مییاا  فنیری  نبیود وفیا    ری   اسیت  حیالي  در این .انریاف   اج ماعي مساه  با مواجه  در مؤررار

 رونر ها،آسیب ایجاد برخي ضمن ورزشي، علوم و برنياربیت پی نسوااا و قهرماناا رارش اساا،

 (.33، 9831، و دیگراا است )باقری ساخ   مواج  م ن  با را ورزش ی اوسع  رشر ب  رو

 رخ رم یر  اسی قالل  بیروا  نیص ریفیت اما نیست، ریفیت اضمین یب  مع ا فنری اس قالل گرچ 

 ریالا،  هیای سیسی    در گیراری  یاسیت س الگوی و هاسیاست اغییر گفت بروا ب واا شایر. دهرمي

های ورزشي وجود نرارد )اییصدی،  و سازماا هاانجمن همچوا در نهادهایي اساسي دگرگوني امناا

، ی امیور ورزش اداره هایهای سازمااها و سیاستریصیانالی ، برنام پیگیری ضعی  (. 3، 9835

اعامی ،   مریری ي، ایجادی ر  بی  ر ج ب   ولي(م ع واا)ب از سوی وزارر ورزش و جواناا ویوه ب 

اخ صیاص   ب  خودرا دارد، بی  رین سه   ...ریصی، ا الح ساخ ارها و سامانرهي، هماه گي، برنام 

 .(53 :9831و ورزش ر ور،  برني یتاربس ر افضیلي نظام جامع اوسع  ) دهرمي

در زمی ی  ورزش  در ر  جایگاه فعلي ر یور  است ینا نظراا  احبی هم  نظر اافا مورد  نن  

 اسیالمي نیسیت    و برخوردار از اع قیادار و فره ی    يدرخ اا امرن ی باسابق  ي شأا موقعیت ملّ

(. 9: 9831)قالیبیاف،   ریرد  بایسی    ، فنر و اقیرام یاف گين اوسع ی ی بس  و بایر برای گریص از دایره

 بییرای رسییب موفقیییت در ا ییول مییریری ي     ریییصی راهبییردی فقییراا یییک برنامیی    رو ییینازا

از همی  موفقییت ورزشیناراا در     ار مه و همچ ین اجرای امور مریری ي اوسط مریراا ورزشي و 

  مسیئل  ع یواا ییک    ع واا یک نقیص  مه  در مریریت رالا ر یور و بی   میادین مخ ل  ورزشي ب 

یت ایین موضیوع از   ماست. اهی آا ر  پووهش حاضر در پي اراه  و ا گ ای راهبردی م هود است

ع واا ابیصاری بیرای اوسیع  در    ب ریصی ا ولي در آا و برنام فراگیر شرا ورزش  ر آنجایي است 

 لیصوم ابییین عوامی  میؤرر در رشیر       .مطیرح اسیت  ... ابعاد سیاسي، اق صادی، اج ماعي، فره گي و

. ایین  ر ور مؤرر واقع شود راهبردیهای و سیاست ب  اهرافاوانر در نی  ابصار مي ی اینو اوسع 

 سیاسیي و اجراییي ر یور را در فرآی یرهای     ییراا گ ی اصیم راربردی، قادر است  ازلحاظپووهش 

و ع ا یر م  اسیب بیا     ب  ا ولریصی در سطوح راهبردی و عملیااي ارغیب ر ر اا با اوج  برنام  

 گیری نمای ر.پی آا راها را ان خاب و اجرای مق ضیار بومي و فره گي، اولویت
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با نگاه اجمالي ب  احقیقیار  یورر گرف ی  احقیی  م یابهي در اییراا  یورر ن ریرف ی  اسیت.          

سیال  نظیام بی  بییاا ییک ییا دو شیاخ          84احقیقار موجود جرای از بحث بررسي اجربییار  

هیا و ارسیی  ییک     پرداخ   و روابط م قاب  شیاخ   شره یکافن ورر  بر امر ورزش ب  یرگراراأر

و  فقی  یتوالالگوی راهبردی در دس ور رار قرار نگرف   است. از سوی دیگر مب ا قرار دادا گف ماا 

ع واا ییک  جای مباحث نظری غربي، مس  رسازی اجارب ب الخطاب ب ع واا فص قانوا اساسي ب 

ی امیور  ش اسي، احلیی  شیناف وضیع موجیود و وضیع مطلیوب در اداره      در آسیب یجرحررت 

ایین پیووهش    فیرد  م حصرب  های یوگيواحقیقار قبلي و از  شره واقعورزش از ننار مورد غفلت 

 باشر.مي
اوانیر  طور مباني نظری حا   از ن ای  مطالعار ار  افي این احقی ، مي ا ول، ع ا ر و همین

 ع واا ییک مرجیع علمیي    ی امور ورزش ب ی ادارههای حوزهضمن افصودا بر غ ای علمي پووهش

هیای موجیود در   دغرغی   بی  رفیع  و سودم ر برای مریراا اجرایي محسیوب و   اانا قاب و راربردی 

ی اراهی   ا یلي ایین احقیی     هیرف لرا  ی امور ورزش ر ور در سطوح راهبردی رمک نمایر.اداره

رهبیری، قیانوا    ریصی بر اساس گف ماا امیام و ی امور ورزش در حوزه برنام الگوی راهبردی اداره

از اجیارب موفی  ب یری ری  شیام  اهیراف        گیریاساسي، اجارب جمهوری اسالمي ایراا و بهره

 باشر:مي فرعي زیر

ی امیور ورزش در حیوزه   ابیین گف ماا امام و رهبیری و روینردهیای قیانوا اساسیي در اداره     -9

 ریصی؛برنام 

ی امیور  اسیالمي اییراا در اداره  اس خراج محورها و روینردهای قانوا اساسیي جمهیوری    -2

 ریصی؛ورزش در حوزه برنام 

در امور ورزش  ی در اداره یرااا ياسالم یاجارب نظام مقرس جمهور یو مس  رساز ییناب -8

  ییراا ا ياسیالم  یجمهیور  يو قیانوا اساسی   یامیام و رهبیر   بر اسیاس گف میاا   ریصیحوزه برنام 

 ی؛و اس فاده از اجارب ب ر

امیور   ی اداره یراهبیرد  یدر الگیو ها  آا ینو روابط ب ها مؤلف  یرز ها، اه  ابعاد، مؤلف  ییناع -5

و اجارب نظام مقرس  يو قانوا اساس یبر اساس گف ماا امام و رهبرریصی در حوزه برنام ورزش 

 ی؛از اجارب موف  ب ریری گ و بهره یرااا ياسالم یجمهور

 ها است:این پرسش پووهش حاضر در پي جواب دادا ب همچ ین 



 

899  
راهبردی برنام  ریصی اداره امور ورزش بر اساس گف ماا امام و رهبری، قانوا الگوی 

 اساسي، اجارب جمهوری اسالمي و اجارب موف  ب ری

ریصی بر اساس گف میاا امیام و رهبیری،    ی امور ورزش در حوزه برنام الگوی راهبردی اداره -

 ؟از اجارب موف  ب ری ررام است گیریقانوا اساسي، اجارب جمهوری اسالمي ایراا و بهره

 ریصی چیست؟ی امور ورزش در حوزه برنام گف ماا امام و رهبری در اداره -

ی امیور ورزش در  محورها و روینردهای قانوا اساسیي جمهیوری اسیالمي اییراا در اداره     -

 نر؟اریصی ررامحوزه برنام 

رییصی  ی امور ورزش در حیوزه برنامی   اجارب نظام مقرس جمهوری اسالمي ایراا در اداره -

 ررام است؟

رییصی  امور ورزش در حیوزه برنامی   ی در الگوی راهبردی اداره ها مؤلف  یرزها و اه  ابعاد، مؤلف  -

 نر؟اها ررامبر اساس گف ماا امام و رهبری و قانوا اساسي جمهوری اسالمي ایراا و روابط بین آا

 مبانی نظري

 شناسی پيشينه: 

ی ورزش نظیام جیامع اوسیع    احیت ع یواا    (9833)مظفیری و همنیاراا    در پووه ي ر  اوسط

 اخصی   ریردا  ی ی  نهاد انجام شر بی  ایین ن یای  دسیت یاف  یر:      قهرماني جمهوری اسالمي ایراا

هیای   های عملیااي ورزش قهرمیاني، اقوییت برنامی     ها و برن  ساالری در فرراسیواگرایي و شایس  

ی سیه  ورزش زنیاا از م یابع    هیای ورزشیي، اوسیع     ی ورزش سطوح پای  در فرراسییوا اوسع 

ی علمي ورزش قهرماني ر ور، ی نظام جامع اوسع های ورزشي، اروین و اجرا مخ ل  فرراسیوا

سیازی ورزش   ایجاد نظام نوین مربیگری در ورزش ر ور، اروین و اجرای نظام جیامع خصو یي  

هیای   قهرماني، اروین و اجرای نظام جامع جرب و بهسازی نییروی انسیاني م خصی  در عر ی     

 (.2099، 9دیگراا)پررسن و مخ ل  ورزش قهرماني و... 

 اراقاء و حفظ در جسماني آمادگي ( نیص در پووه ي ب  بررسي نقش9815) همنارانش ااجبخش و

 جسیماني  آمیادگي  عام  یراأرن ای  دست پیرا رردنر: این مسلح پرداخ  ر و ب   نیروهای رزمي اواا

  روانییي- جسییمي پییرورش در ضییروری امییر و واضییح رییامالً مسییلح رزمییي نیروهییای اییواا در

 بازدییر  شود.مي های بهراشت و درمااو راهش هصی   رم ر مواجه  و اع یاد و انظباطي يب راهش و

 ایجیاد  آنیاا،  پیگییری رمبودهیای   آموزشیي،  مراریص  از نظیامي  ورزش م خصی   هایاوسط گروه

 و هیا دوره هیای آمیوزش  ،بااجربی  مربییاا   و اجهیصار ب  همراه م اسب ورزش فره گي یها مناا

                                                           
1. Pedersen et all 
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  رییاری اییواا و سییالمت در یا مالحظیی  قابیی  ارییرار ورزش  ییبحگاهي نمییودا ین واخییت

 (.9818، دیگراا)سجادی و  دارد مسلح رزمي نیروهای و

 هییا  اسیی رااویاییروین الگییوی اجییرای  ( در رسییال  خییود احییت ع ییواا   9819سییجادی )نییواد

بی  ایین    BSC ان یکسازماا ورزش شهرداری شهر اهراا با اس فاده از  اس رااویو طراحي نق   

 سازی يبومهای مربوط ب  هر م ظر  اس رااوی، اعیین های سازماا اس رااویروز رردا ب ن ای  رسیر: 

، اعییین اهیراف رمیي    های مربوط ب  هر هیرف  یا انطبا  م اظر با اهراف رلي سازماا اعیین س ج 

برنامی  و اقیرام( بیرای     204هیا و اقیرامار و ابیراعار )    م خ  رردا برنام هر س ج ، مربوط ب  

و م خ  رردا روابط علت و معلولي در نق ی    اس رااویو نهای اً نق    اس رااویکاحق  اهراف 

 سازماا ورزش شهرداری شهر اهراا با ان یک رارر ام یازدهي م وازا بود. اس رااوی

در  اسیی رااویکریییصی  هییای برنامیی  مییرل زمی یی ه ییي در( پوو2003) 9شانهمنییاررریمییادیس و 

های ورزشي عمومي و غیران فاعي پووه ي بیرای دسی یابي بی  اهیراف زییر انجیام دادنیر.         سازماا

رییصی بیر پایی  مباحیث      طیرح  .2پای  اس رااویریصی طرح .9) اس رااویریصی مرل طرح 4بررسي 

{( در جهت انطبا  يده خودسازماا}ارگانیک .4ریصی س اریو طرح .5ارازی  ه  مرل .8هرف رلي 

از:  انیر  عبیارر ن یای  ایین پیووهش     ینایر  مهی  ورزش.   ی  درزمهای هرف  هرچ  بی  ر با سازماا

را وابسیی   بیی  طبیعییت رهبییری سییازماا،  اسیی رااویکمحققییین مسیییر رشییر و انامیی  یییک طییرح 

انیر، ری     ی طراحاا و... دانسی    ی سازماا و اجرب، پیچیرگي محیط سازماا، انرازهيسازمان فره  

 اوانر رارایي مرل و بهی   بودا آا را احت اأریر خود قرار دهر. مي

 مفهوم شناسی: 

و در محیطیي م فیاور از محییط روزانی  بیرای       م ظور یکیا گروه با  هر فردشام  فعالیت  ورزش:

گیرف ن   در نظیر ، بیا  هیا  ی اعر ینامسابق ، لرر بردا، رسب براری، پی رفت مهارر یا ارریبي از 

م ظیور از ورزش شیام  امیامي     پیووهش  ایین در  (.99: 9810مهارر فرد یا گروه است )فرهادفر،

ورزشیي،   هیای  زیرسیاخت های مخ لی  ورزش، امنانیار و   های ورزشي، حوزهادارار و سازماا

 ورزشناراا و مربیاا و هر موضوعي ر  با ورزش ر ور مرابط باشر.

های ا لي راهبردی، روابیط  لف ؤمرل م سجمي است ر  با ا ظی  م طقي عوام  و م الگوي راهبردي:

. سازداهراف را میسر مي یابي ب به رین شن  ممنن ارسی  نموده و چگونگي دست ها را ب بین آا

                                                           
1. ceremadis et all 
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الگویي اسیت ری    (. م ظور از الگوی راهبردی در این پووهش 95: 9831)دان گاه عالي دفاع ملَي، 

و سیازی   ها در فرآی ر اصیمی  ریصی و روابط بین آاهای حوزه برنام ، شاخ ها مؤلف اد، در آا ابع

رییصی ا یولي   ع واا مرلي برای برنام اوانر ب و مي شره ی اعربرای اداره امور ر ور  گیری ی اصم

 گرف   شود. ب  راری امور ورزش در اداره

جمهیوری  در  (ا... )عی  عصرا   پ ج  قانوا اساسي در زماا غیبت حضرر ولي بر اساس :فقيه واليت

 میربر و  میریر ، شجاع، ب  زمااآگاه ، با اقوی، والیت امر و امامت ب  عهره فقی  عادل اسالمي ایراا

 .(39: 9835، دیگراا و اسفاد ش اخ   و پریرف   باش ر )نجفي یب  رهبررا  است ر  ارثریت مردم او

و حضیرر   علیی (  ا...)رحمیت  احلی  گف ماا حضرر امام خمی یي   فقی  یتوالدر این پووهش م ظور از 

 ریصی در این زمی   است.در حوزه ورزش و برنام ( يالعال مرظل )ایامام خام  

 هیای افیراد در برابیر دولیت     مجموع  ضوابط و مقرراایي ری  در آا حقیو  و آزادی    قانون اساسی:

در مقاب  مردم و نیص نوع و ا نیالر حنومت و نهادهای حنوم ي و قوای حار  و وظای  دولت 

م ظور از . در این پووهش (91: 9835، دیگراا و )نجفي نمایر يمها با ینریگر را بیاا آا یو رابط 

قانوا اساسي در این رسال  بررسي و احلی  ا ول قانوا اساسي مرابط با ورزش )مث  ا ی  سیوم   

 است. قانوا اساسي(
ی اقیرامار  اعیین و اصویب ا ول راه ما و راهبری ر  رهاواا ميگراری را  سیاست گذاري: سياست

گراری در ایین  م ظور از سیاست (.22: 9833ای اخصصي اعری  ررد )الواني،  های حوزه و فعالیت

 هیا، ره مودهیا، مقیررار     ها، ا ول راه ما، بایرها و نبایرها، اولوییت  م ي ی خطمجموع پووهش 

 بی   شیره  اعییناهراف ع واا ابصاری برای دس یابي ب   ی امور ورزش ب هایي است ر  در اداره و روی 

 رسر. اأییر و اصویب مي

بی   هیا  احقی  آا گراری عم  اعیین غایت سازماني است ر  یک سیازماا بیرای   هرف گذاري:هدف

ی امیور  هیای اداره  هیای مطلیوبي ری  فعالییت     اعیین غایت (.989: 9838)فیضي،  آمره است وجود

 ریصی در اداره امور ورزش هرایت نموده است.ورزش را در جهت رسیرا ب  الگوی مطلوب برنام 

ن میورد  های علوم و ییا در مییاا پییرواا ییک آییی     ا ول و قواعری ر  در هریک از شاخ  دکترين:

ا یول و قواعیر   م ظور از در رین در این پیووهش   (.1: 9819نواد رمضانياصری  و اع قاد باشر )

در  سیازی  سوهمها و باورهای رلیری اروین گردیره و باعث هماه گي و  ب یادی ر  بر پای  ارزش

 گردد. ورزش ميی امور اساسي در اداره ها و اعیین اهراف ها، برنام  ها و هرایت طرح گیری اصمی 
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ریصی یع ي ان خاب اهراف درسیت و سی س ان خیاب مسییر، راه،      برنام « اس ونر» ازنظر ريزي: برنامه

 (.22: 9833)مظفیری و همنیاراا،    اسیت  وسیل  یا روش درست و م اسب برای اأمین این اهراف

بیرای نیی  بی  اهیراف      یرا ب  یک الگوی راهبردیست از فرآی ری ر  در آا محق  در پي رسا عبارر

 دارد. ربط یذو نهادهای  مه  ورزشي و عوام  مرابط با آا در اداره امور ورزش ر ور

 چارچوب نظري

گیرارد نییص از   ابعاد سیاسي و ام ی ي ورزش و آراری ر  در وحرر و افصایش اق رار ملّي بیر جیای میي   

رگ ورزشي پیروزی ییا شنسیت   است. در جریاا برگصاری رویرادهای بصها مخفي نمانره چ   دولت

اوانیر، افیصایش وحیرر ملّیي و     انگیصشي قیوی میي   عام  یک همچواهای ورزشي ورزشناراا و ای 

های سیاسي، یا راهش ام یت را در پي داش   باشر. از طرفي رسیب اف خیارار ورزشیي در    احنی  پای 

هیا بیانجامیر.   المللي در نصد دیگر ملّیت نام ر ور و اح رام بین شرا مطرحاوانر ب  المللي ميمیادین بین

و اج میاعي سیود   بسیاری از ر ورهای  احب سرمای  از نهادهای ورزشي همچیوا ابیصاری سیاسیي    

 (.9814،دول  اهبرنر ) يم

 
 ها و ره ام (ورزش )اهراف، سیاست ریصی اداره امور: الگوی مفهومي برنام 9شن  



 

894  
راهبردی برنام  ریصی اداره امور ورزش بر اساس گف ماا امام و رهبری، قانوا الگوی 

 اساسي، اجارب جمهوری اسالمي و اجارب موف  ب ری

 شناسی روش
 یفییير -پییووهش از نییوع رمییي و روش  "ایاوسیع   –رییاربردی  "نیوع پییووهش حاضییر از نییوع  

ی آماری اس ادی و خبرگیي اسیت.   دارای دو جامع  پووهش ینااست.  اس رااوی پووهش آمیخ  ( )

، قانوا اساسي و اس اد باالدس ي در رابطی   فقی  یتوالآماری مرابط با من وبار و بیانار   جامع  یک

ی در حوزهامام شمار است.   ورر ب ی آماری اس ادی هس  ر ر  ی امور ورزش ر  جامع با اداره

 هیییا ان صیییاب  راهبیییردی پیییووهش نییییص میییریراا و خبرگیییاني رییی  ویوگیییي م ییی ر  آا    

 های رالا، مریراا ارشر حیوزه ورزش، معیاونین   گراریهای سیاستدر م اغ  راهبردی در حوزه

ه و بااجربیی  دان ییگاه در رشیی   هییا و اسییاایر خبییروزارر ورزش و جوانییاا، راسییای فرراسیییوا

 برای اعیین حج  نمون  انجیام ر  از مرر  رارش اسي ارشر برخوردار بودنر. ر  دست برني یتارب

نفیر بیا اشیباع     54ب  همین م ظیور بعیر از مصیاحب  بیا     . یافت ادام  نظری اشباع حر اا هامصاحب 

ها اس فاده ریردی . ابیصار گیردآوری    دادهآوری ی و میراني برای جمعااز دو روش ر ابخان  رسیری .

 ی بیاز و عمیی ، پرس ی ام ، مقیاالر و مجیالر علمیي پووه یي،         : مصیاحب  شیام   یصناطالعار 

 حضیرر  هیای انری ی   و آراء بیانار، احلی  م ظورب  پووهش ینا ها بودنر. درها و سایتر ابخان 

 افیصار  نیرم  از اسی فاده  بیا  ریفیي  و رمي مح وا احلی  و گف ماا احلی  از رهبری و (رحمت ا... علیی  )امام

maxqda ایروین  جهت( م ن احلی  روش) افسیری روش از اساسي قانوا ا ول بررسي برای و 

 همبسی گي  نظری  از م غیرها بین روابط اعیین اجارب، جهت مس  رسازی روش از ضم ي اجربیار

 در خبرگیاا  ازنظیر  مح یوایي  روایي ارزیابي براینیص ( CVRو  CVI) مح وایي روایي از روش و

بی   ی سیؤاالر  اهیی   . فرآی رشود يم اس فاده پووهش، های مؤلف  و ها شاخ  هماه گي میصاا مورد

هیا و ره امی    شن  بود ر  برای اأییر اقرامار  ورر گرف ی  در خصیوص اهیراف، سیاسیت     ینا

ی مصیاحب   باالدس ي، سؤاالر بس  ، قانوا اساسي و سایر اس اد فقی  یتوالاز گف ماا  شره اس خراج

نفر  1 یاراخ بود در  شره ی ا ظاس اداا راه ما و م اورین  یيباراه مای پی  هادی محق  ر  با گصی  

از اساایر مقطع در ری دان گاه عالي دفاع ملي ر  با رونر انجام پووهش آش ایي داش  ر و همچ یین  

نیص آشی ایي داشی  ر قیرار داده     فقی  یتوالبا گف ماا  ی امور ورزش ر نفر از خبرگاا اداره 1اعراد 

 یورر   مصاحب  ب  سؤاالری امور ورزش م ظور اس فاده از اجارب ضم ي خبرگاا در ادارهشر. ب 

ی امور ی ادارهنفر از خبرگاا در حوزه 24اساایر راه ما و م اور اهی  و در اخ یار  یيباراه ماباز و 

 م ظیور  بی  سی س  نفر قبلي  92الب   با اح ساب نظری(؛  ب  اشباعاوج   ورزش قرار گرفت )اعراد با
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از روش خبرگیي در   آمیره  دسیت  بی  هیای  ها و شیاخ  اأییر روایي و پایایي مصاحب  مجرداً مؤلف 

( 0 3قرار داده شر. روایي پرس  ام  ) حوزه ینا از خبرگاانفر  54سؤاالر مصاحب  بس   در اخ یار 

 روش ب  ع ایت بانظر م اسب است. برای موضوع مر شره یناروبود ر  م خ  شر ر  پرس  ام  

 م طقیي  روش اسی قرای  از اسی فاده  بیا  هایاف   واحلی  ی اجص مصاحب ، انجام از پس ائوری، گرانرد

 هیای گروه مخ ل ، در نظرار هامصاحب  ویرایش و اجرا از پس ر   ورر این ب . گرفت  ورر

 ایین  ررگیراری در . شیرنر  احلیی   ریفي  وررب  س س و ب ریطبق  و ررگراری ینساا مفهومي

 مرور مجموعی   با پووه گر باز، ررگراری در. شر انجام ان خابي و محوری باز،  وررب  پووهش

 ررگیراری بیاز   مرحلی ،  ایین . بازش اسیر  را آا پ هاني مفاهی  اا ررد االش ،شره یگردآور هایداده

 ،دیگیر  ییاا ب بی  . پردازد مي هامقول  یگرار نام ب  محرودی ي هیچ بروا پووه گر زیرا شود؛مي نامیره

 نییص هیرف،   محوری ررگراری در. شودنمي قاه  محرودی ي هامقول  و ررها اعرد برای پووه گر

 ررگیراری ان خیابي   مرحلی   در. است باز ررگراری مرحل  در ایجادشره هایمقول  بین رابط  اعیین

 یین ادر  .گردییر  اراه  آمرهدستب  راهبردهای و علّي شرایط افسیر و شر ش اسایي مررصی یرپر نیص

 و مطالییب مهیی  در حییوزه ورزش ر ییور     فقییی  یییتوالاز طرییی  رلیییار بیانییار    ییی احق

بی   رر( رسیری  و بعیر از دسی یابي    131) ب  ررهامه ( و بعر  یرواژهرل 930مه  ) های یرواژهب  رل

 ا لي و محوری دست پیرا رردی . یها ب  مقول و از طری  مفاهی   ی مفاهب   ررها

 هاي تحقيق ها و يافته وتحليل داده تجزيه
 یاراهی   و هیا  داده سیایر  واحلیی   اجصیی   وهای جمعییت شی اخ ي    آماری داده واحلی  اجصی شام  

بررسیي   میرنظر بی   احقی  در  يش اخ  یتجمعم غیرهای  واحلی  ی اجصدر  .های احقی  است یاف  

 و رش   احصیلي پرداخ ی . س وار خرمت، میصاا احصیالر مه  س  عام 

سیال سی وار خیرمت داشی  ر      20طور میانگین بیش از ر  ب نفر بود  54نمون  آماری این پووهش 

نفیر   59نفیر نمونی  آمیاری     54سال بیود. از   4سال و رم رین س وار  81بی  رین س وار خرم ي 

ی نمونی    در یر از جامعی    30از  نفر رارش اسي ارشر بودنیر. بییش   5احصیالر در ری و دارای 

 فرعي سؤاالر  ب  یاف ندست  بودنر. برای )با گرایش مریریت ورزشي(برني  احصیلي اربیت  ب  رش مربوط 

 امیام  حضیرر  هیای پییام  و ایرابیر  بیانیار،  ی مجموعی   مح یوای  ریفي و رمّي ی ب  احل پووهش،

اجیارب موفی  ب یری،     اساسي، قانوا مفاد و( العالي مرظل ) ایامام خام   حضرر و (علی  ا... مترح)خمی ي
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 ر یور  ورزش امور ی اداره با مرابط قوانین و اساس ام  ایراا، اسالمي جمهوری انرازچ   همچ ین

 ای .پرداخ  
  یفق تیوالرمّي بیانار و من وبار  ی از احلای نمون  :9جرول 

های محوری مقوله ردیف  در ر فراواني فراوانی 

 3 40 38 سازی در امر ورزش فره   9

 3 80 39 ایراني -اروی  فره   اسالمي 2

 3 53 38 سالمت جسماني و رواني 8

 3 83 32 های اسالمي ارزش محوریت 5

افیصار  بیا اسی فاده از نیرم    فقیی   ییت والبا اوج  ب  ن ای  حا   از احلی  رمیي بیانیار و من وبیار    

maxqda ( و 39) يفراوانی سازی در امیر ورزش بی ی رین   دهر ر  مقول  محوری فره  ن اا مي

( را 1رم رین فراواني ) و اس عراد ایراني بافره  م  اسب  یها ورزش یاف ن یتاولومقول  محوری 

 .انر ذررشرههای محوری مقول  ینار مه انر. در جرول باال ب  خود اخ صاص داده
 فقی  والیت بیانار از شره احصاء محوری های مح وای ریفي مقول  ی از احلای نمون  :2جرول 

 کدها مفاهيم هاي محوري مقوله ابعاد

ف
اهدا

 

گس ری در عرالت

 ورزش

ورزشي، مبارزه با فساد ورزشناراا  راهش ابعیض میاا عرالت در ورزش

  ورر عادالن  اخصی  اع بارار ورزشي ب 

شرایط ورزش  فراه  ررداپریر حمایت از اق ار آسیب دس رسي عادالن 

  هم  یبرارردا 

ت
سياس

 

اولویت یاف ن 

های م  اسب  ورزش

و اس عراد  بافره  

 ایراني

ب ری بر طب  اولویت

ها فره   و ارزش  

-  اوج  ب  امنانار موجودورزش رردا با اوج  ب  

 راربردهای هر رش   ورزشي 

 

های  شنوفایي ظرفیت

 قررر اانا ب جسماني با 

 فنر

و عصم قوی منم     ارادهو روحجس   ر  ره یتاقوورزش 

 آمادگي جسماني 

ن
دکتري

 

اروی  موازین 

 اخالقي

 رور اخال  محور 

 جمهوری اسالمي

وسیل   ورزش جصء شئوا زنرگي است  غلب  بر هوای نفس ب 

 ورزش 

ی پهلواني رشر روحی   

پهلواناا ب  اسالم خودسازی مع وی  اواضع اوج  

ورزشناراا اهمیت حفظ آیین پهلواني در اوسع  ورزش 

 همگاني 
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 : روینردهای احصاء شره از قانوا اساسي و اس اد فرادس ي8جرول 

هاي محوري مقوله ابعاد  کدها مفاهيم 

 اهداف
ی در گس ر عرالت

 ورزش

فراه  

رردا 

امنانار 

 ورزشي

آموزش عالي برای هم   رفع ابعیضار نیاروا  ایجیاد   اسهی  و اعلی  

 برای های مادی و مع وی  ورزشامنانار عادالن  برای هم  در زمی  

  یورر  بی  هم   اخصی  و اقسیی  سیه  بودجی  م یاط  مخ لی       

 در مریریت ورزش ر ور  یگر یا حرف ی  عادالن   اوسع 

 سياست
افصایش ورزش 

 همگاني

برني  یتارب

 رایگاا

رایگییاا بییودا ورزش بییرای همیی    رییاربردی بییودا ورزش و      

برني  سالمت ان و رواا جامع   م یاررت جامعی  در ورزش    اربیت

هیای   بی یي منیاا   سال   پییش  90در ر در اف   24همگاني ب  میصاا 

   برني اربیت  درس  ساعار  ها  افصایش ورزشي برای روس ایي
 

 ي امور ورزش کشور: در رابطه با اداره فقيه واليتاي از تحليل گفتمان نمونه

نیص در مورد اهمیت اقویت و آمیادگي جسیماني و روحیي روانیي      العیالي(  )مرظل ای حضرر امام خام  

شما جواناا عصیص ری  درس   ی ب  هم ر    ، خودااا را مجهّص ر یر؛ من او ی  ميبادانش"فرمودنر: 

 یجیر ، ورزش و سیالمت جسیماني را هی     استن ی دیگر من ای بگیریر. او ی  یجرخوانرا را 

و ه  سالمت فنیری   و ه  سالمت مع وی های ما بایس ي، ه  سالمت جسمي بگیریر؛ امروز جواا

ی م اسیب؛   . سالمت جسمي را با ورزش و با اغریی  دارنر نگ داش   باش ر و برای خودشاا  باه را 

دعا، با اوسّ ، با یاد شهرا؛ سالمت فنیری  خرا، با نماز، با  سالمت مع وی و قلبي را ه  با اوجّ  ب 

 ".خواني اأمین ر یر را ه  با ر اب

در مراس  ج ن انلی  دانیش آمیوزاا    (يالعال مرظل )ای اوسط حضرر امام خام   ی ارفرما یناال ( 

. ج( در ایین بیانیار   اسیت  شیره  ییاا ب 9814 1 28ی  ب( این فرمای ار در مورخی   است. شره یااب

 انیر ری  بیرای سیالمت جسیمي، مع یوی        ب  جوانیاا اأرییر داشی      (يالعال مرظل )ای خام  حضرر امام 

 هیای روزانی     ورزش ر  ر و همواره او ی  داش  ر ر  ورزش رردا جصء برنام  ح ماًو فنری خود 

 جسیمي، فنیری    سیالمت  بی  این اسیت ری  اوجی     ها باشر. این موضوع بیانگر  و امور ضروری آا

ما برخوردار اسیت. همچ یین    خصوص جواناا بروم ر خا ي برای جامع  ما ب و روحي از اهمیت 

 انیر   ی امیور ورزش ر یور دانسی      ی والییت ایین موضیوع را مطیاب  بیا اهیراف اداره      امقام عظمی 

میواردی ری  از ایین     ینایر  مهی  . از شیره اسیت   پرداخ  ی سوم طرح اوسع  نیص ب  آا  در برنام ر  

ری  همی  اق یار میردم ورزش ریردا را       است ینااواا برداشت ررد فرمایش رهبر ربیر انقالب مي

همچیوا   یبی  میوارد  بگیرنر و مسئولین نیص شرایط و امنانار ورزشي را فراه  ر  ر. اوج   یجر
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 اساسي، اجارب جمهوری اسالمي و اجارب موف  ب ری

مخ لی  بخصیوص    بیر امیور  اسالمي و همچ ین حیار  شیرا مع وییت     -حارمیت فره   ایراني

دییرگاه رهبیری از اهمییت خا یي برخیوردار      عل  و عل  محوری نیص از  ب  مقول ورزش و اوج  

 است.

 در ارتباط با اصل سوم قانون اساسی داريم:

 ارین مه ع واا  در قانوا اساسي ب  ر  چ اا آااست.  انناری غیرقاب ورزش دارای اهمیت واال و  -9

اسیت ری      قرارگرف ی  ملیت، در ر یار دیگیر نهادهیای اساسیي ر یور        س ر حقوقي و افضیلي یک 

ع یواا   باشر ر  از آا بی   اهمیت این نهاد مردمي در رسب سالمت و ن اط جامع  مي ی ده ره ن اا

بیرای همی ،    وپیرورش  آمیوزش بیرني و   . فراه  رردا اربیت2است.   یادشرهفره گي مه   نهاد یک

بیرني   آمیوزش و اربییت   رردا فراه ب ابراین اأمین امنانار و  ؛ی راهبردی است نیازم ر یک برنام 

 ریاربردی  ب برني اشاره  یتارب. رایگاا بودا 8رایگاا برای هم  از وظای  حنومت اسالمي است. 

 بی  . ا   سیوم قیانوا اساسیي    4ای برای اس فاده عموم جامع  دارد.  بودا آا و فراه  نمودا زمی  

ه  دانسی    م را آاو  ررده اشارهها  ابعیضار و ایجاد امنانار عادالن  برای هم  در امامي زمی   رفع

واگراری امر ورزش ب  بخیش   های باسیاستاست. ا   چه  و چهارم قانوا اساسي نیص در اراباط 

 خصو ي است.

هیای دهی    در سیال امام و رهبري و همچنين نخبگان حووزه ورزش:   يدگاهداز  درگذشتهريزي تحليل وضعيت محور برنامه

 ؛ واجبیاری در میرارس ا ینی  شیر    برني پس از اصویب قیانوا ورزش  انجمن ملي اربیت 9800

بیرني و افریحیار سیال ،    بخش مجصا یع ي، سیازماا اربییت   ریصی در امور ورزش اوسط س برنام 

میوارد حا ی  از مصیاحب  بیا      ینار مه رمی   ملي الم یک و شورای ورزشي بانواا م مررص گردیر. 

 :از انررعبارریصی خبرگاا در مورد محور برنام 

 اوج  ری  بی    - شره یباصوهای  عرم اجرای برنام  -ریصی در سطوح پایین عرم وجود برنام 

-برنامی   –ریصی رردا امور بر مب ای رسب ن ای  موقت برنام  -ی راهبردی ر ور  ورزش در برنام  

رییصی بیر   برنامی   –ریصی بر اسیاس اجربییار   برنام  -در اداره ورزش ب  باالریصی از سطوح پایین 

هیای  شیرا رشی     يبی  اخصصی  رییصی م اسیب بیا اوجی      عرم برنام  - سال  پ  های اساس برنام 

 عرم اوج  م اسب ب  طرح آمایش سرزمین اوسط مریراا؛ -گصی ي م خ نراش ن هرف -ورزشي

رییصی  ها عرم برنامی  آا ینار مه همسو با بیانار امام و رهبری است ر   ی احق ینابرخي از ن ای  

 ری  در آا اسی عراد ریافي برخیورداری       یيهیا  ب  ورزشعرم اوج   مرر و همچ ینم اسب و بل ر

 ما س خیت بی  ری دارنر. بافره  و 
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ی امیور ورزش ر یور از    حرریت اداره ريزي در زمان حال بر اسواس نظريوه نخبگوان:    تحليل وضعيت محور برنامه

رییصی از  برنامی   -نگری و رالا نگریر  ب  سمتگراری موقت  های انفرادی و هرف گیری اصمی 

هیای   های رلیي و در راسی ای برنامی    ها بر اساس سیاستاروین برنام  -است یینپا بسسطوح باال 

حضور گسی رده   -ورزشيو بر اساس عل  مریریت  ب  گرش  ت ار نسبریصی ا وليبرنام  -اوسع 

زاییي در ورزش و  رییصی در جهیت درآمیر   برنامی   -همگیاني  ورزش بی  اوجی    -بانواا در ورزش

 آمایش سرزمین؛ ب  طرحابلیغار و عرم نگاه سیس ماایک مریراا 

ريزي براي اداره مطلوب اداره امور ورزش با توجه به بيانات امام و رهبري، قانون اساسی، تجربيات ساير کشورها و نخبگان برنامه

 بخیش  هیای  ظرفییت  از فادهربار میریریت در اداره امیور ورزش، اسی     حوزه ورزش شامل موارد زير است:

های مخ ل  و المللي در شهر های ورزشي، اخر میصباني مسابقار بینرش   ب ری یتاولوخصو ي، 

هیای پهلیواني و ه جارهیای بیازی      ها، پی برد آموزهگیری از اجربیار ورزشناراا سایر ر ور بهره

ورزش همگیاني،    ویوه ب های ورزشي، اوج   جوانمردان  و ورزش پا ، اوسع  امارن و زیرساخت

 اوجی  بی  مسینن    های اجرایي، عرالت محیوری در اوزییع امنانیار،    ها با دس گاههمسویي رسان 

 م صلیت  انری  قهرمانیاا و اراقیاء   ،ای، اهی  و اروین اقوی  ورزشي و برنام و رفاه ورزشناراا و...

هیای رشی     ریرده  ریارگیری م خصصیین و احصیی   محیوری و بی   ها، اأرییر بیر علی    آا اج ماعي

 و اوج  ب  مقول  رارآفری ي.های پووه ي ها و سازماای با نهادهمنار، برني یتارب

  پيشنهادو  گيري نتيجه

 :نتيجه گيري-الف

و بررسي محورها و روینردهیای قیانوا اساسیي در      یفق تیوالانجام احلی  مح وا، احلی  گف ماا 

حیاري از آا اسیت ری      , maxqdaافیصار  نیرم با اسی فاده از   ها استیسره ام ، اهراف و  س  مؤلف 

 باشر: يمعمره شام  موارد زیر  طور ب و قانوا اساسي از م ولیاا اداره امور ورزش   یفق تیوالان ظارار 

 یین اهیای   ایواا بیر اسیاس یاف ی      با م خ  شرا الگوی راهبردی در اداره امور ورزش ر ور، مي

 شره در پووهش حاضر پاسخي روشن اراه  داد. مطرح ب  سؤاالر، ی احق

ریصی اداره امور در حوزه برنام  ورزش امور یاداره در رهبری و امام گف ماا» پاسخ سؤال اول: 

 ورر گرف   و بخصوص احلی  گف ماا فرمای ار امامین  واحلی  ی اجصبا  «ورزش چیست؟

ریصی دست های اداره امور ورزش در حوزه برنام ها و ره ام اهراف، سیاست ینار ب  مه انقالب 

 اساس بر باشر مي امور هم  برای نهایي غایت حقیقت در ر  پیرا رردی  ر  شام : اهراف

 باش ر: سالمت جسماني ریصی ميی برنام  حوزه های زیر درمؤلف  شام  فقی  والیت های انری  
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 اساسي، اجارب جمهوری اسالمي و اجارب موف  ب ری

 آوری در ورزش با محوریت عل  و دانش ریصی م اسب در جهت اب نار و نو و رواني، برنام 

 گس ری ایراني، عرالت -وی  فره   اسالميو اس فاده از م خصصین امور مخ ل  ورزشي، ار

های احصاء شره در امور ورزشي. سیاست یيب  خودرفاریصی در جهت رسیرا در ورزش و برنام 

ی امور ورزش ر ور در حوزه  برای اداره شره نظر گرف  برای احق  اهراف و ره ام  در 

افصایش حضور    شام : رشر اولیر محصوالر ورزشي،فقی های والیت ، بر اساس انری  یصیر برنام 

در ساالری  ی شایس   اوسع  ای، مراری در ورزش قهرماني و حرف رشر اخال  دول ي،بخش غیر

ریصی در جهت برنام  در آا، ی يآفر ارزشورزش بانواا و رشر   اوج  ب  امور مریری ي ورزش،

ی م  اسب ها ورزشاولویت یاف ن  ار برای ورزش جانبازاا و معلوالا،فراه  ساخ ن امنان

 های ورزشي و ره ام و اس عراد ایراني و بهبود جایگاه ورزش ایراا اوسط رسان  بافره  

 اروی  اسالمي، هایارزش محوریت با امور ریصیبرنام : شام  نیص فقی  یتوال گف ماا از برگرف  

شاخ  سالمت جسماني و رواني همسو با ن ای   .بود دوس يمیهن و ملي عر  و اخالقي موازین

اواا  یشافصا بر( است ر  ب  نقش بسیار مه  آمادگي جسماني 9815) همنارانشااجبخش و 

اروین  احت ع واا همنارانشدر احقیقي ر  اوسط مظفری و  رزمي نیروهای مسلح اشاره رردنر.

ورزش و از  سه  بانواا ی ب  اوسع ی ورزش قهرماني انجام شر نیص و بررسي نظام جامع اوسع 

. از دیگر موارد همسو با انقالب استامنانار ورزشي پرداخ   ر  همسو با بیانار رهبر معظ  

پی  هاد     و اس فاده از نیروی انساني م خص  اشاره ررد ر  ب  جرباواا پووهش حاضر مي

مه  پرداخ   شود. مقام معظ  رهبری اوج  ب   ینب  اریصی اداره امور ورزش شود در برنام مي

 موضوع ینادر احقیقار  ورر گرف    ر  يدر ورارا الزم دانس  ر  ینو معلولورزش جانبازاا 

 قرار گیرد. یجر مورداوج رود ر  ان ظار مي شره واقعمورد غفلت 

 امیور  ی اداره در اییراا  اسیالمي  جمهیوری  اساسیي  قانوا روینردهای و محورها پاسخ سؤال دوم:

حوزه  باألخ در اداره امور ورزش و ا ول قانوا اساسي  ینار مه برای بررسي نر؟ اررام ورزش

 محورها  ینار مه  (روش افسیری )روش احلی  م ن ازها با اس فاده ن ای  اجصی  احلی  برني یتارب

قانوا اساسي جمهوری اسیالمي اییراا و اسی اد باالدسی ي در اداره امیور ورزش در      و روینردهای 

افیصایش  ی در ورزش، گسی ر  عرالتدر بعر اهراف: گان  شام  موارد زیر است: قالب محورهای س 

های ورزشي در جهت حفظ سالم ي فراه  رردا امنانار و زیرساخت و ی فضاهای ورزشي سران 

وزارر راه و شهرسازی )ها و سازماا وزاراخان و عقر قرارداد با دیگر  ی ورزش همگاني اوسع و 



 

 فصل ام  مطالعار دفاعي اس رااویک - سال هجره ، شماره 30، اابس اا 9811  822

 
 

 هیای  یرسیاخت زو اداره جهاد ر اورزی( در جهت اسی فاده از اراضیي و امنانیار بیرای افیصایش      

ریارآفری ي در  نییص شیام :    يباالدس های برگرف   از قانوا اساسي و اس اد سیاست ینار مه ورزشي 

ریصی م اسب از طری  برنام  والر ورزشي، جرب گردشگری ورزشيرشر اولیر محص امر ورزش،

و اجیرای   انجام شر نیص بی  ایروین   همنارانشدر احقیقي ر  اوسط مظفری و . مرر هس  رو بل ر

نخبگیاا   نقط  نظرارسازی پرداخ   ر  همسو با ماده سوم قانوا اساسي و همچ ین نظام خصو ي

بیرني و  اربییت  فیراه  ریردا  حقی  همچ ین در میواردی چیوا   ن ای  این ا باشر.حوزه ورزش مي

 ورزش رایگییاا و همگییاني رییردا ورزش هیی  بییا احقیقییار قبلییي و هیی  بییا بیانییار امییام        

 و رهبری همسو است.

نظام مقرس جمهیوری اسیالمي اییراا در اداره امیور ورزش بیر اسیاس        اجارب پاسخ سؤال سوم:

و قانوا  العالي( )مرظل ای و حضرر امام خام   علی ( ا... )رحمتفقی ، حضرر امام خمی ي گف ماا الهي والیت

 انر؟ مااساسي جمهوری اسالمي ایراا رر

دهیر ری     رییصی ن یاا میي   ی برنامی  بررسي دانش  ریح و ضم ي در اداره امور ورزش در حیوزه 

هیا و  امور ورزش طي سیالیاا گرشی   اجیارب بسییار خیوبي در عر ی        ی ر  ره ادارههای  سازماا 

 یناهای رالا مطلوبیت  انر. در ر ، اجارب همسو با شاخ  مخ ل  ورزشي اراه  نموده یها رش  

 بوده است. سو ناه  ر از اجارب ورزش ر ور، بی  ب  اموردر رسیرگي  ها سازماا

سیطح احصییالر میرابط دان یگاهي      اراقیاء ریصی شام : اجارب همسو در حوزه برنام  ینار مه 

، در جانبازاا و معلیوالا  ورزش ب رسیرگي  -ورزشي ب  قهرماناارونر اغییر نگاه نسبت  - مریراا

هیا  هایي ری  مخ یرع آا  و اس عراد ایراني و ورزش بافره  هایي م  اسب ورزش قرار دادااولویت 

آفری ي ورزش بانواا و رشر ارزش    خاص ب اوجبا اوج  ب  فرمای ار رهبری و  انرها بودهایراني

 امرریص  ِیرف روی ورزش قهرمیاني     در ایین حیوزه شیام :    سیو  نیاه  اجارب  ینار مه و  آا در

رمبیود سیه  ورزش همگیاني از اع بیارار     و همچ یین   ورزش همگاني  اوجهي ب ای و بيو حرف 

 جیای اوجی     ورزش بی   ریردا  يدول  - های راهبردی و بل رمررریصیعقی  مانرا برنام  -دول ي 

اأریرار م في م نالر سیاسیي و اق صیادی    -و اه مام بی  ر و اس فاده از ظرفیت بخش خصو ي

هیای سیاسیي و فره گیي     محرودیت زمی  ریصی جری درعرم برنام  –و فره گي بر ورزش ر ور 

هیای ورزشیي   هیا و سیالن  و همچ ین حضور در ورزشگاه های جهاني مان ر حضور زناا در رویراد

و عرم اوسیع    مسلح نیروهای ورزش ب  الزم و رافي اوج بقار ورزشي، عرم جهت اماشای مسا
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ایین احقیی  م غیایر بیا      ی ن اباش ر. موارد مي ینار مه های مخ ل  ورزشي از رارآفری ي در بخش

ی ورزش قهرمیاني  نظام جامع اوسیع  احت ع واا  همنارانشاوسط مظفری و  شره انجامپووهش 

در  ر  یره  رمیک و داوطلبي را جصء اهیراف مهی  و    سازینظام خصو ياست ر  اروین و اجرای 

همسیو بیا ن یای      سیؤال  یناو  ی احق ینان ای  انر. حوزه ورزش بخصوص ورزش قهرماني دانس  

و اجرای ورزش  بحگاهي برای عمیوم   ب  آموزش ر ( است 9831) احقی  مظفری و همنارانش

رود در . ان ظار مياست ياساسو همچ ین قانوا  فقی  یتوالر  ه  همسو با بیانار  ررده اشارهمردم 

همسو با ن یای    ی احق یناهمچ ین ن ای   قرار گیرد. یجر مورداوج ریصی ورزش ر ور نیص برنام 

را  محقی  شیرا و انامی  ییک طیرح راهبیردی      ر   بوده( 2003) همنارانشاحقی  رریمادیس و 

 دان ر.م  اسب با سازماا ميریصی سازماا و برنام  یب  رهبروابس   

ریصی در الگوی راهبیردی اداره  ی برنام های حوزه ها و شاخ  مؤلف  ینار مه  چهارم: سؤالپاسخ 

امور ورزش از طری  اروین اجارب نظام مقرس جمهوری اسالمي ایراا بر اسیاس گف میاا الهیي    

 و قیانوا اساسیي    (العیالي(  )مرظلی  ای خام ی  و حضرر امام  علی ( ا... )رحمتفقی  )حضرر امام خمی ي والیت

 انر؟ ماها رر روابط بین آااجارب نخبگاا و  و

، قانوا اساسي، اجارب موف  ب ری )اجارب دیگر ر ورها فقی  یتوالبیانار  واحلی  ی اجصبعر از 

در  ذررشیره هیای  ها و شاخ مؤلف  ینار ب  مه و همچ ین اجارب نخبگاا حوزه ورزش( محق  

 ریصی اداره امور ورزش ر ور راهگ ا باشر.ر  امیر است در مسیر برنام  یافت یردستز

 یهیا  بی  سیازماا   مربیوط  اجراییي  های دس ورالعم  اهی  و مریریت اجرایي: ها یرساختزی  اوسع 

 ریردا  فیراه   -ورزشیي  امارن نگهراری و اوسع  های  شررت با یهمنار -امور ورزش ر  ره اداره

 در ورزشیي  اسی انرارد  لیوازم  و وسیای   اوزییع  و اولییر  سیاخت،  طراحي، برای م اسب های  زمی  

 و رمّیي  ی  اوسیع   ی  برنامی   فراغ یي،  های  زیرساخت سازی بهی   جهت ریصی  برنام  -مربوط ی  رش  

 فراغیت  بی  اوقیار   مربیوط  اجراییي  هیای  ساخ ار اوانم رسازی ی  برنام  و فراغ ي های  برنام  ریفي

هیا    فرراسیوا طری  از ویوه ب  وزشي های  رش   ریفي و رمي سطح اراقاء برای ریصی برنام  -جواناا

 -ملیي  و المللیي  بیین  ینب  قیوان  اوج  با همگاني های ورزش گس رش و اعمی  برای ریصی برنام  -

 در همگاني ورزش اعمی  خصوص در اسالمي جمهوری نظام در حار  ضوابط و ینب  قوان اح رام

 و و بیرآورد  سیازماا  عملنیرد  ارزییابي  های معیار و اخ صا ي های  شاخ  اروین و اهی  -جامع 

 .نیاز مورد انساني های نیرو اأمین
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 بیرای  رییصی  برنامی   -ورزشیناراا  اطالعیااي  بانک ایجاد ی بهراشت و سالمت: ریصی اوسع  برنام 

 آمیوزی،  دانیش ) مثی    ی في  هیای  ورزش از حمایت -بانواا ورزش ریفي و رمي اراقای و اوسع 

 بیرای  ر یور  جواناا و نوجواناا ارغیب  برای ریصی برنام  -(مسلح های نیرو و رارگری دان جویي،

 و سیازی   نهادی ی   بیرای  رییصی  برنام  -ن اط و سالم ي و ا ررس ي حفظ برای ریصی برنام  -ورزش

 امور در ر ور مخ ل  م اط  برخورداری سران  افریح و اعیین همگاني و ورزش فره   ی  اوسع 

 .ورزش

 هیای   ایی   عملنیرد  ریفییت  و قهرمیاني  ورزش ریفي سطح اراقای ابلیغااي: و اق صادی ریصی برنام 

 اق صیادی  هیای  فعالیت انجام -ورزشي های  باشگاه اأسیس جهت خصو ي بخش از حمایت -ملي

 -مقیررار  و قیوانین  رعاییت  بیا  سیازماا  میالي  ی  ب ی  اقویت جهت اولیری و ابلیغااي بازرگاني و

 و مردمیي  هیای   حماییت  جلب -ر ور مخ ل  های شهر در المللي بین مسابقار میصباني از حمایت

 ریردا  فراملیي  بیر  اأرییر  -سیازماا  میالي  م ابع اأمین جهت خصو ي های  گراری  سرمای  و دول ي

 ی  اوسیع  جهیت  بیانني  اسهیالر از م ری  بهره های زمی   فراه  رردا -محلي و بومي های  ورزش

 و حماییت  -خارجي و داخلي گراری سرمای  از حمایت و ریصی برنام  -افریحي و همگاني ورزش

 داخی   در ورزشیي  اولیرار رمي و ریفي بهبود جهت در ورزشي وسای  اولیرر  رگاا از پ  یباني

 ورزش گس رش امر در خیرین با همناری و م ری بهره جهت یصیر و برنام ر ور 

 هیای  فعالییت  به یر  دهیي  سیازماا  و رییصی  برنامی   ب  امر رمک خیرین: و داوطلبي نهضت گس رش

 بیرای  ریصی و برنام سازی در این زمی   و فره   ها حوزههم   در همگاني ورزش اوسع  -ورزشي

 ورزشي و افریحي  فره گي های فعالیت در ها خانواده فعال م اررت جلب

 اجرای و اروین -آموزشي و ورزشي مرارص اوسع  ریصی: پ  یباني علمي و اخصصي از طری  برنام 

 ارسیی   و بررسیي  -ورزش ریردا  علمي روینرد با احقیقااي آموزشي، ه ری، فره گي، های برنام 

 برگیصاری  و ورزش و بیرني  اربییت  علی   مبیاني  ریردا  علمیي  م ظور ب  ورزشي علمي های فعالیت

 یهمنیار  و پووه یگراا  م اررت جلب م ظور ب  الزم ارابیر ااخاذ -ورزش اخصصي سمی ارهای

 جهیت  آموزشي های برنام  اروین -سازماا ب  اهراف دس یابي جهت پووه ي های  طرح اجرای در

 .آور  ن اط و طبیعي های  ورزش اروی  و ورزشي و اوسع  مربیاا دانش اراقای

( و 0 192با میصاا همبسی گي )  "(4Bریصی ) پ  یباني علمي و اخصصي از طری  برنام " یها مؤلف 

بیا مییصاا    "(2Bی بهراشیت و سیالمت )   رییصی اوسیع    برنامی  " مؤلفی  ( و 000) یمع یادار سطح 
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( بی  رین همبسی گي و سیطح مع یاداری را در بیین     0 009) یمع ادار( و سطح 0 330همبس گي )

 داش  ر. ذررشرههای مؤلف 

 ها: پيشنهاد -ب

 شود:از احقی  پی  هاد مي آمره دست ب با اوج  ب  ن ای  

 پی یرفت  م ظیور  بی   داوطلبیي، نیروهیای   و خصو ي بخش م اررتو  اس مرارای برارابیری  -9

 ر ور لحاظ گردد. ورزش

ی امور ورزش با  های مرابط با اداره مق ضي جهت همسو نمودا نهادها، ادارار و سازمااارابیر  -2

پیگییری   ریصی و اجرای هرچ  به ر امور ورزشي ااخاذ وبرنام جواناا؛ در جهت وزارر ورزش و 

 .گردد

 رنیرگاا یگ  یاصمشود مریراا و با اوج  ب  فرمای ار رهبری و مبحث اس عرادیابي پی  هاد مي -8

میا سی خیت بی ی ری دارنیر و      ورسیوم  آدابو  بافره ی  های ورزشي ر  ی ورزش ب  رش  حوزه

 ر  در آا از اس عراد واال و م اسبي برخورداری  اوج  بی  ر داش   باش ر. یيها رش  همچ ین 

 بی ی ر  هرچی   رردا فراه  و اراوم م ظور ب  الزم اع باری و ای برنام  ساخ اری، امهیرار ااخاذ -5

 هم ؛ برای( ارزاا) یگاارا ورزش شرایط

در قالیب ییک ر ابچی  ییا میوارد دیگیر بی          شره اس خراجدر اخ یار قرار دادا الگوی راهبردی  -4

وزارر ورزش و جوانییاا بییرای ا ییالح و اعییری  سییاخ ارها، قییوانین و مقییررار موجییود و      

، میرر  روایاه های ورزشي اداره امور جهت دس یابي ب  دس اوردهای اهراف و برنام  سازی ین ارچ 

 در حوزه ورزش ر ور؛ بل رمررو  مرر یاام

گیرنره از فرمای ار امیام و رهبیری و همچ یین اجیارب دیگیر      مریراا اصمی شود . پی  هاد مي1

ریصی هرچ  به ر امور ورزشي اس فاده های ورزش در جهت برنام ر ورها و همچ ین اجارب نخب 

 ر  ر.

و دیگیر   وزارر ورزش و جوانیاا  سیازماني  شود از ن یای  ایین احقیی  در نمیودار    پی  هاد مي -3

  و مروني انجام گیرد. مجرد یو بازنگر فاده های ورزشي اسسازماا
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 فهرست منابع:
 "كریم قرآن"  -

،  علیی ( ا...  )رحمیت دف ر حفظ و ن ر آریار امیام   دوم، ، چاپ3، ج "صحیفه نور"  ،علیی ( ا... )رحمتامام خمی ي -

 اهراا

 منابع فارسی –الف 

 اربیت مررس، اهراادان گاه ، ، چاپ اول"مدیریت ورزشی معاصر" (، 9838احساني، محمر ) -

 توسيعه  عمليی  الگوهيای  ریييی  برناميه  و طراحيی " (، 9819احمری، رسیول )  احمری، ایماا؛ -

ریت علیوم رف یاری و مسیاه     المللي میری ، ر فرانس بین"قهرمانی ورزش حیطه در( استراتژیک)

 اق صادی

چیاپ   ،"سازمانی مدیریت زميان  مهارت بارابطه سبک رهبری مدیران " (، 9833) الواني، مهری -

 پ ج ، ن ر ني، اهراا

 دف ر ن ر فره   اسالمي، اهراا ،، چاپ دوم"ورزش در اسالم و ایران"(، 9833) امامي، غالمرضا -

، "ایحامیيان ميالی در فوتبيال حرفيه     برجذبتوصیف عوامل اثرگذار  " (،9835ایصدی، علي ) -

 و علوم ورزشي، اهراا برني یتاربدان نره  برني،رسال  در ری اربیت

تحلیيل عواميل اثرگيذار بير متياركت      " (، 9831اسری، هادی ) ی، یحیي؛ حمیری، مجیر؛باقر -

،  ی   1پووه ي حررت، شیماره   ، ن ری  علمي"های ورزشیها در انجمندانتجویان دانتگاه

900-34 

ارائه الگوی راهبردی در اداره امور بازنتستگان نیروهای مسلح " (، 9814) رسولبهرادفر، محمر -

فقیيه و قيانون    تدوین تجارب نظام جمهوری اسالمی ایران بر اساس گفتمان والیيت  از طریق

فاع ملي، دان ینره میریریت راهبیردی،    دان گاه عالي دل  در ری مریریت راهبردی، ، رسا"اساسی

 اهراا

 تيوان  ارتقيا   و حفي   در جسمانی آمادگی نقش " (،9815، محمرعلي؛ اواضع، رقی  )بخش ااج -

 ، پووه گاه راهبردی نیروی دریایي اراش جمهوری اسالمي ایراا"حمسل نیروهای رزمی

 ، ان  ارار سمت، اهراا"مدیریت راهبردی" (، 9810) بیگي، ابراهی حسن -

 امنیتی از طریق تدوین -ارائه الگوی راهبردی در حوزه اقتدار دفاعی " (،9814دول  اه، بهروز ) -

رسیال    ،"فقیيه و قيانون اساسيی    گفتمان والیتتجارب نظام جمهوری اسالمی ایران بر اساس 

 عالي دفاع ملي، دان نره دفاع ملي،اهراادان گاه ي، علوم دفاعي راهبردی، سیاست دفاعدر ری 
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، چاپ سوم، ان  ارار بامراد "و ورزش بدنی یتترباصول و مبانی " (، 9819) نواد، رحی  رمضاني -

 ر اب، اهراا

ی چهيارم توسيعه اقتصيادی،    قانون برناميه  "(،9835-33) ریصی ر ور ازماا مریریت و برنام س -

 "99/6/9909اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران، مصوب 

مطالعار  ن ری  ،"های مدیران ورزشی در ایران چالش"  ،(9818هاشمي )، به ام ؛نصرال  ،سجادی -

 3شماره  سال سوم، مریریت ورزشي,

 ، اهراا، دان گاه پیام نور"مدیریتمبانی سازمان و " (، 9838) فیضي، طاهره -

 ، نگارس اا حامر، اهراا"نظام ورزش در كتورنگاه راهبردی به" (، 9831) محمرباقرقالیباف،  -

بدنی سند تفضیلی نظام جامع توسعه تربیت"(، 9831) رص ملي مریریت و اوسع  ورزش ر ورمر  -

 "و ورزش كتور

جامع توسعه ورزش قهرمانی جمهوری اسيالمی  نظام  " (،9833) مظفری، امیراحمر و همناراا  -

 و علوم ورزشي برني یتارب، طرح احقیقااي پووه نره "ایران

و تيدوین   یابیدسيت "  (،9831) ی چهیارده  دان ینره ام یَیت   مطالعار گروهي دان جویاا دوره -

دان گاه عالي دفاع ملَیي،  ، "الگوی راهبردی تحکیم و توسعه اقتدار ملی جمهوری اسالمی ایران

 ام یت، اهراادان نره 

 ، اهراا، دان گاه عالي دفاع ملّي(9810) "ای بر طرح تحقیق نظام حکومتی الگومقدمه"  -

ان  ارار بامیراد   ، چاپ سوم،"در ورزش یشناس جامعهمبانی "  (،9819) نادریاا جهرمي، مسعود -

 ، اهراار اب

رار اان  ، "جمهوری اسالمی ایرانحقوق اساسی " (، 9835) ؛ محس ي، فریرمراضي، اسفادنجفي -

 ، اهرااالمللي الهریبین

 ستراتژیاها و طراحی نقته  استراتژیتدوین الگوی اجرای " (، 9819) نواد سجادی، سیر احمیر  -

رسیال  در یری اخصصیي،     ،"BSCسازمان ورزش شهرداری شهر تهران با استفاده از تکنیيک  

 برني و علوم ورزشي، اهراااربیتدان نره دان گاه اهراا، 

قانون برنامه پنجم توسعه اقتصيادی، اجتمياعی و    " (،9831-18نهاد ریاست جمهوری ر یور، )  -

 "99/6/9900فرهنگی جمهوری اسالمی ایران، مصوب 
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